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Menurut kamu support system itu apa? 

Pernah ga kamu menerima pressure dalam berorganisasi? atau 
kamu ada masalah yang membuatmu jadi tidak bekerja 
optimal? 

bagaimana cara kamu mengatasi hal tersebut?
Pernah kepikiran apa yang bikin kamu bertahan pada suatu 
kelompok?  Apakah Tujuan kelompok? Pengembangan diri? 
atau Eksistensi? 

Alasan diatas cuma jadi awal untuk memulai mengambil 
pilihan untuk memilih bergabung, tapi apa yang akan 
membuat ini semua bertahan? 

NYAMAN. 

Tidak ada kata lain yang bisa menjelaskan kenapa bisa 
seikhlas dan seoptimal ini dalam berorganisasi.



Jadi gimana bikin lingkungan yang nyaman? 

Pemimpin ialah panutan bagi rekannya. 
Jadi, dia harus bisa memberikan rasa aman dan 
nyaman.

Simpelnya, pemimpin punya tanggung jawab dalam 
memberikan hak hak bagi rekannya termasuk dalam 
memberikan rasa bahagia dan juga ruang 
pengembangan diri yang cukup bagi mereka. 

Menurutku pemimpin yang hanya bisa mendikte dan 
memperlakukan rekan sebatas alat untuk mencapai 
tujuan adalah kriminal

so, apa yang harus dilakukan pemimpin? 



Bangun Lingkungan yang Sehat

Pemimpin harus memastikan ada hubungan yang 
sehat antar individu dalam kelompok

Ciptakan suasana kompetitif untuk membantu 
mereka tetap bekerja pada kondisi optimal namun 
juga harus diimbangin dengan adanya suasana 
supportif yang saling mendukung dalam kelompok

Pada kondisi ini penting untuk memperhatikan 
hubungan antar personal pada setiap rekan dalam 
sebuah organisasi, jadi coba untuk mulai menjalin 
komunikasi yang baik ya pemimpin muda!



Berikan Ruang Pengembangan Diri 

Penting untuk mendukung pengetahuan dan 
pengalaman pada rekan dengan memberi mereka 
berbagai kesempatan belajar

Jika pemimpin gagal membentuk ruang 
pengembangan ini sangat dimungkinkan rekanmu 
akan merasa tidak percaya diri dengan kompteni 
mereka dan gagal untuk mencapai potensi 
maksimal mereka

Jadi, pastikan kamu bersikap adil dengan 
memberikan kesempatan pengembangan pada tiap 
rekanmu, semangat 



Berikan Apresiasi  

Pastikan timmu adalah lingkungan yang baik,
jadi berikan mereka apresiasi untuk setiap hasil kerja 
mereka entah itu baik ataupun belum cukup baik dan 
coba untuk hargai setiap usaha dari rekanmu

Jika ada evaluasi sampaikan dengan baik dan pastikan 
untuk tidak menjatuhkan mental serta berikan dukungan 
agar mereka tetap percaya diri

Proses ini akan menjaga respect tim kepada pemimpinya, 
jadi sebelum ingin dihargai pemimpin harus mulai 
menghargai dulu ya.



Keep in Touch with Them 

Hubungan yang baik diciptakan dengan interaksi secara 
konsisten, jadi coba untuk untuk sesering mungkin 
menjalin komunikasi bersama rekanmu

Jangan meninggalkan mereka sepenuhnya dan hanya 
datang ketika project sudah berakhir, kurangnya perhatian 
pemimpin akan sangat menguras semangat rekanmu

Walaupun kamu tidak boleh mengelola secara mikro, 
pemimpin harus ada secara teratur untuk sekedar 
checking ataupun menawarkan bantuan bila mereka ada 
masalah
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